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Verslag  vergadering RvB GEOZ van 29 november om 19 uur .  

Ref.DC 2022-11.vzwGEOZ 

Aanwezig :  

Xavier , Jelle , Kevin , Ronny , Yannick en Didier 

We verwelkomen ook graag Kevin en Yannick als nieuw verkozen leden van de Raad van 

Bestuur van Geoz. 

Beiden zijn verkozen op de laatste Algemene vergadering met 100% van de stemmen van de 

Werkende Leden., wat waarschijnlijk een unicum is in de geschiedenis van Geoz.  

We schrijven dit graag toe aan de goede samenwerking tussen bestuur en de clubs. 

Bestuur :  

 Forfaitaire vergoeding 2023 

Deze zal  begin volgend jaar uitbetaald worden en wordt gelijkgesteld voor alle bestuursleden . 

Bijkomend bestuurslid ? 

Er is een kandidaat om de bestuursrangen te komen versterken , in een volgende RvB zal hier 

dieper op ingegaan worden . 

Financieel : 

 Yannick ( en Kevin ) geven de huidige kastoestand mee ! Deze wordt besproken en goedgekeurd. 

 De toestand met KBC is , nog altijd , niet opgelost.  

Volgens Yannick zou dit dit kalenderjaar nog moeten in orde zijn . Er moet gewacht worden op de 

publicatie van de statuten in het staatsblad. 

De waarborgen van de ploegen staan op een aparte rekening , dit zal door Yannick bijgewerkt 

worden. 

De huidige betaalkaarten zullen vernietigd worden zodra alles uitgeklaard is.  

Verantwoordelijke voor de financien is Yannick , en Kevin zal de financiële kant van het 

ledenbeheer blijven verzorgen . 

Verzekering Geoz  :  

Zijn wij verantwoordelijk voor schade aan biljarts/ballen ?  

Zijn wij verzekerd  voor schade aan biljarts/ballen ?  

Hiervoor werd Marnix Verbeirens ( Reglementen KBGB ) aangeschreven . Die stelt dat dit een 

gevoelige materie is en dat dit meestal opgelost wordt door de familiale verzekering. 

Hij geeft ook mee dat de verbonden niet kunnen verantwoordelijk gesteld worden. 
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Evaluatie Algemene Vergadering  

Evaluatie . Er was 1 club afwezig , nl. BC Bijlken ( de bijhorende sanctie is ondertussen betaald ) 

  Innerlijk reglement ; geen opmerkingen. 

.  Wedstrijdleiders , Nationale – Officiële  : Heropfrissing reglementen . 

We wachten hier nog altijd op de uitnodiging van KBGB om een heropfrissing van de 

reglementen te verzorgen . 

Voor prangende vragen kan met steeds terecht op de Facebookpagina : GEOZ  

BILJARTREGLEMENTEN  ( https://www.facebook.com/groups/403098334586013 ) . 

Enkel Xavier en Jelle ( beiden Nationaal wedstrijdleider ) zullen hier commentaar bij geven .  

Didier brengt dit in orde . Dit omdat er teveel verkeerde antwoorden gegeven worden en deze 

voor juist aanzien worden .  

Duidelijke afspraken : 

Het bestuur wil ook paal en pers stellen aan het feit dat velen zich geroepen voelen om 

aansluitingen , wijzigingen , e.d. aan te vragen aan bestuursleden ( die dit dan ook moeten 

doorspelen aan de bevoegde leden van RvB  ) 

 Aansluiten spelers : 

Dit kan enkel en alleen door de Gerechtigd correspondent van de club en bij de 

verantwoordelijke ledenbeheer ( Kevin@new-geoz.be ) 

We herinneren er nog eens aan dat een speler enkel speelgerechtigd is na betaling van de 

aansluitingspremie .  

 Wijzigen speeldata : 

Dit kan enkel en alleen door de Gerechtigd correspondent van de club en bij de 

kalenderverantwoordelijke  ( Xavier@new-geoz.be ) 

Vragen over reglementen 

 Deze kunnen gesteld worden aan onze Nationale wedstrijdleiders ( Xavier@new-geoz.be 

  en Jelle@new-geoz.be ) . 

Maar beter nog ; stel je vraag op de Facebookpagina GEOZ Biljartreglementen , hier zullen de 

verantwoordelijken op antwoorden en kunnen ALLE Geoz vrienden deze raadplegen . 

 

ALLE andere info , vragen , opmerkingen , agendapuntenj kunnen naar de secretaris 

Didier@new-geoz.be gestuurd worden . 
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Klassement  

Op de vraag van KBGB om bij gelijke punten na het einde van het seizoen om bij alle verbonden 

onmiddellijk over te gaan naar een testmatch , geeft GEOZ een negatief antwoord. 

Wij blijven bij ons huidig stelsel : Punten – Gewonnen matchen – Gewonnen manches - …… 

Indien alles dan gelijk is wordt er overgegaan naar een testmatch in een neutraal lokaal ( bepaalt 

door de RvB ) en met officiele ( neutrale ) wedstrijdleiders . 

Ledenbeheer : 

 Verantwoordelijke ledenbeheer Kevin geeft mee dat er momenteel 676 leden zijn in Geoz. 

De ELO waarden worden wekelijks aangepast ( en kunnen geraadpleegd worden op de site van 

BGB – Algemeen – ELO Ranking )  

De aanpassing van de letterwaarden komt er NA het Belgisch kampioenschap . 

Dus voor Kampioenschappen speelt men in zijn huidige letterwaarde !  

Vragen over de ELO ranking , enkel en alleen aan Kevin ( EN ENKEL VIA MAIL ) 

Verslag RvB ( KBGB ) 

Na raadpleging van het verslag van de RvB van KBGB betrerurd de RvB GEOZ het besluit van 

de KBGB om een nieuwe reeks BNV Regionaal op te starten op zaterdagavond.  

Dit druist in tegen de werking van hun verbonden .  

Ook dat voor de selecties voor de interland hun verbonden niet meer geraadpleegd worden. 

 

De werkende leden van GEOZ zullen dit dan ook aankaarten op de volgende Algemene 

Vergadering van BGB . 

Seizoen 23-24 

Hervormingen  

Er zal volgend seizoen gestreefd worden naar evenredige reeksen ! Maar zoals altijd is dit 

 afhankelijk van het aantal inschrijvingen ( en daar hebben we nu nog geen zich op ) 

Bekersysteem 2023-24. 

Voorstel Didier ; 3 reeksen voor de Beker ( Geoz – Challenge – Future Cup  ) ( waar de verliezers 

terug opgevist kunnen worden ) werd als intressant beschouwd , maar niet weerhouden voor 

volgend seizoen .  

Voorstel Xavier ; Zoals voorgesteld op de Algemene vergadering , wordt volgend seizoen 

ingevoerd. 

GEOZ Beker ; voor Ere en Eerste – TOEKOMST Beker ; voor 2de , 3de en 4de !  

Het speelsysteem blijft behouden ! ( 15 matchen )  
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GEOZ Verbondskampioenschappen 

 Jelle stelt het programma 2023 voor. 

Dit gaat door in zaal Den Ambacht te Oosterzele van 1 – 14  mei 2023 . 

Er zal ( voor Jelle ) ook een PC en Printer aangekocht worden. 

GEOZ Happening  

 Jubileum editie ; 40 jaar GEOZ.  

 Optreden Giovanni en Peggy. 

 DJ is vastgelegd ( zelfde als vorig jaar ) 

 Didier maakt afspraken met traiteur 

 Website 

 Individuele ranking ; ploeg vermelden .  

 Dit , en andere aanpassingen , worden door Xavier doorgegeven. 

Volgende vergadering : 

Algemene vergadering : Zaterdag 11 februari 2023 te Lotenhulle . 

RvB Geoz , Donderdag 12 januari 19 uur + BEKERTREKKING . 

 

 

Didier ,  Secretaris       Xavier , voorzitter 

didier@new-geoz.be        xavier@new-geoz.be 
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